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Aplikacja mobilna

Poznaj pierwsze na świecie urządzenia do usuwania danych,
niszczenia oraz inwentaryzacji nośników pamięci współpracujących
z intuicyjną, mobilną aplikacją ProDevice. Aplikacja stworzona
została do obsługi produktów ProDevice i dostępna jest w wersji
standardowej oraz rozszerzonej. Do każdego zakupionego
urządzenia ProDevice otrzymasz aż 5 bezpłatnych licencji
użytkownika.

Korzyści

Gwarantujemy wygodę -
możliwość skanowania 
numerów seryjnych, 

fotografowania nośników, 
nagrywania filmów z procesu 

demagnetyzacji oraz tworzenia 
przejrzystych raportów.

Zapewniamy łatwe raportowanie 
całego procesu - eksport raportu 

w formacie .pdf oraz .csv.

Oszczędzamy czas -
automatyczne tworzenie 
dokumentacji zdjęciowej 

podczas korzystania z wersji 
rozszerzonej aplikacji 

połączonej z 
demagnetyzerem ProDevice 

ASM240+.
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BE AWARE – CHOOSE WISELY

Aplikacja mobilna

Skanowanie

Tworzenie raportów

Aplikacja ProDevice została stworzona z
myślą o użytkownikach, którzy chcą tworzyć
pełną dokumentację z procesu
demagnetyzacji, niszczenia i inwentaryzacji
nośników danych.

Połączenie aplikacji z demagnetyzerem ProDevice ASM240 daje możliwość:

• Dostępu do wersji rozszerzonej aplikacji.

• Fotografowania i nagrywania procesu bezpośrednio z poziomu aplikacji oraz dołączania tej dokumentacji do raportu.

• Zrobienia zdjęć z poziomu urządzenia (wbudowana kamera automatycznie fotografuje demagnetyzowane nośniki i dołącza
zdjęcia do raportu) – dotyczy modelu ASM240+.

• Dostępu do pełnego raportu po zalogowaniu do sieci wi-fi urządzenia.

Fotografowanie

Nagrywanie filmów



Aplikacja mobilna ProDevice

www.pro-device.com 
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Hotline: +48 122 919 101

Aplikacja ProDevice na urządzeniu mobilnym:

• Do pobrania na urządzenia z systemem IOS oraz 
Android.

• Intuicyjna, łatwa w obsłudze.

• Wielojęzyczna (8 wersji językowych).

8 wersji 

językowych

język angielski, polski,
włoski, francuski, 

hiszpański, niemiecki, 
czeski, słowacki

Aplikacja ProDevice – łatwe tworzenie 
przejrzystych raportów

Funkcja skanowania daje możliwość odczytania
różnych kodów kreskowych nośników – skaner z
łatwością można dopasować do typu kodu. Numery
seryjne, zdjęcia oraz filmy z przeprowadzanych
procesów eksportowane są do raportu, który
użytkownik może pobrać na urządzenie mobilne
lub udostępnić bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Specyfikacja techniczna

Zobacz jak działa 
demagnetyzer 

ProDevice ASM240 

Niniejsza treść ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Aplikacja ProDevice –
wersja standard

Aplikacja ProDevice –
wersja rozszerzona

Obsługiwane urządzania Wszystkie urządzenia ProDevice Demagnetyzer ASM240 Professional oraz
ASM240+

Liczba licencji Pakiet 5 licencji na każde zakupione urządzenie 
ProDevice

Pakiet 5 licencji na każde zakupione urządzenie 
ProDevice

Dostęp Bezpłatny Bezpłatny

Skanowanie numerów seryjnych Tak Tak

Fotografowanie nośników Nie Tak

Tworzenie filmów z procesu Nie Tak

Tworzenie raportów Tak Tak

Dostęp do raportu z poziomu 
urządzenia

Nie Tak

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń, uznanych przez niego za konieczne do ich usprawnienia.
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